Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba
PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE
Nr. 6607/ 12.07.2017
Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de MIRCEA MARIUS,
reprezentant al SC MARCAT STEEL SRL,cu domiciliul in jud. Alba, com. Vintu de Jos, str.
Tiglariei, nr. 16, inregistrata la A.P.M Alba cu nr. 6607 din 27.06.2017 , in baza Hotararii Guvernului
nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea
competenta pentru protectia mediului A.P.M. Alba , decide ca urmare a consultarilor desfasurate in
cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 11.07.2017, ca proiectul ‘’ Construire hala
productie confectii metalice si construire locuinta individuala‘’, amplasament loc. Vintu de Jos, str.
Alba Iulia, nr. 5, jud. Alba,sau identificat prin plan de incadrare in zona, plan de amplasament si
delimitare a terenului, extras CF nr. 79079, nr. cad. 79079 – comuna Vintu de Jos, conform cu
Certificatul de Urbanism nr. 77/19.09.2016, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului .
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului
asupra mediului sunt urmatoarele:
Proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2 pct. 10 b Proiecte de dezvoltare urbana .
Proiectul a fost analizat pe baza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii
impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 la HG 445/2009, dupa cum urmeaza:

b.Caracteristicile proiectului :
b1)Marimea proiectului: Conform cu Certificatul de Urbanism nr. 77/19.09.2016,terenul este
amplasat in intravilanul satului Vintu de Jos fiind identificat prin CF nr. 79079, sub nr. cad. 79079,
in suprafata de 4600 mp arabil, proprietar SC MARCAT STEEL SRL,cu titlu de cumparare
dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1 parti, conf. extras CF nr. 79079 cu folosinta actuala –
arabil. Terenul este situate in intravilan, zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip rural,
terenul fiind situate partial in UTR 60 ( LMD 16)si partial in UTR 59 ( LMD 18).Certificatul de
Urbanism prevede elaborarea, avizarea si aprobarea PUD.Constructii propuse : hala de productie in
suprafata totala de 335,43 mp care cuprinde : atelier in suprafata de 307,5 mp ; hol – 2,85 mp; oficiu
– 4,27 mp; grup sanitar femei – 4,8 mp; grup sanitar barbati – 5,92 mp si locuinta in suprafata
totala de 58,8 mp care cuprinde : terasa 7,83 mp; spatiu tehnic – 5,75 mp; oficiu – 5 mp; baie – 5
mp; camera 20,8 mp.Activitatea societatii consta in realizarea plasei sudate din otel beton.. Maria
prima este stocata in cadrul halei si consta in colaci de otel beton care sunt incarcati pe un dispozitiv
de trefilare si apoi pe o masina de amprentat sarma , dupa care urmeaza operatia de sudare a plasei
rezultand produsul finit; capacitatea de productie este mai mare de 1tona/zi.
Alimentarea cu apa se realizeaza in sistem centralizat de la reteaua localitatii.Titularul a obtinut
Notificarea SGA de incepere a executiei nr. 5/22.02.2017.
Evacuarea apelor uzate se face intr-un bazin betonat vidanjabil conform cu prevederile Notificarii
SGA nr. 5/22.02.2017.
Apele pluviale vor fi evacuate si dirijate spre spatiul verde din incinta.
Alimentarea cu energie electrica : de la reteaua localitatii .
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Agentul termic – centrala termica pe gaz. Pentru incalzirea grupurilor sanitare si a oficiului se vor
monta radiatoare electrice.
Amplasament: loc. Vintu de Jos, str. Alba Iulia, nr. 5, jud. Alba,sau identificat prin plan de incadrare
in zona, plan de amplasament si delimitare a terenului, extras CF nr. 79079, nr. cad. 79079 – comuna
Vintu de Jos, conform cu Certificatul de Urbanism nr. 77/19.09.2016. Vecinatatile amplasamentului
conform cu Notificarea depusa : N- 0,6 m fata de limita din nord; S- 5,26 m fata de limita halei si
7,75 m fata de limita locuintei; E -20 m fata de limita de proprietate ; V – 227,58 m fata de limita de
proprietate; destinatia dupa PUG a terenului – zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip rural ;
b2) Cumularea cu alte proiecte - conform cu planul de situtie depus – nu este cazul; Vecinatatile
amplasamentului conform cu Notificarea depusa : N- 0,6 m fata de limita din nord; S- 5,26 m fata
de limita halei si 7,75 m fata de limita locuintei; E -20 m fata de limita de proprietate ; V – 227,58
m fata de limita de proprietate; destinatia dupa PUG a terenului – zona predominant rezidentiala cu
cladiri de tip rural ;
b3) Utilizarea resurselor naturale - în cantitati limitate combustibili pentru utilaje, agregate în etapa
de amenajare;
b4) Productia de deseuri : deseurile generate vor fi: deseuri de constructii în etapa de
executie,deseuri tehnologice , deseuri menajere; deseurile rezultate vor fi colectate selectiv,
conform cu legislatia de mediu in vigoare, si vor fi predate/ evacuate pe baza de contracte incheiate
cu societati autorizate in acest sens;
b5) Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot si alte surse de disconfort -în timpul executiei,
temporar, in timpul activitatii.
b6) Riscul de accident, în special datorita substantelor /tehnologiilor utilizate – titularul va obtine
Avizul de Prevenirea si stingerea incendiilor , conform cu prevederile Certificatul de Urbanism nr.
77/19.09.2017.
c.Localizarea proiectului :
c.1 utilizarea existenta a terenului: este identificat prin CF nr. 79079, sub nr. cad. 79079, in suprafata de
4600 mp arabil, proprietar SC MARCAT STEEL SRL,cu titlu de cumparare dobandit prin Conventie, cota
actuala 1/1 parti, conf. extras CF nr. 79079 cu folosinta actuala – arabil. Terenul este situate in intravilan,
zona predominant rezidentiala cu cladiri de tip rural, terenul fiind situate partial in UTR 60 ( LMD 16)si
partial in UTR 59 ( LMD 18).Certificatul de Urbanism prevede elaborarea, avizarea si aprobarea PUD;
c2) relativa abundenta a resurselor si capacitatea de regenerare a lor – in etapa de realizare se vor folosi in
cantitati reduse combustibili si resurse minerale ;
c3) capacitatea de absorbtie a mediului : zonele umede – nu este cazul ; zonele costiere – nu este cazul ;
zonele montane si impadurite – nu este cazul ; parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul; ariile
clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole ,
bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate – nu este cazul ;zonele de protectie speciala- nu este
cazul ; ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este
cazul ; ariile dens populate – nu este cazul ; peisajele cu semnificatie istorica , culturala si arheologica – nu
este cazul ;
d)Caracteristicile impactului potential :d1) extinderea impactului – nu este cazul daca sunt respectate
conditiile impuse de avizele eliberate pentru proiectul mentionat;
d2)marimea si complexitatea impactului – impact redus asupra
mediului , pe perioada de executie a lucrarilor de constructii si pe perioada de functionare;
d3) probabilitatea impactului – impact redus asupra mediului , pe
perioada de executie si pe perioada de functionare;
d4) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – pe perioada
de executie a lucrarilor de constructii si pe perioada de functionare; daunele produse persoanelor fizice si
juridice vor fi suportate in totalitate de beneficiar;
e) motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare sunt : impactul asupra mediului este
redus , fapt care rezulta din analiza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii evaluarii impactului
asupra mediului din Anexa 3 la HG 455/2009.
lipsa unor sesizari/observatii ale publicului interesat pe parcursul parcurgerii etapei de incadrare a
proiectului , referitor la obiectivele propuse proiectului .
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Conditiile de realizare a proiectului :
a)Respectarea legislatiei de protectia mediului in vigoare ; activitatea se va desfasura in perimetrul
declarat al proiectului ;
b)Vor fi respectate prevederile Certificatuluide Urbanism nr.77/19.09.2017 si ale avizelor eliberate pentru
proiect;
c)La finalizarea lucrarilor se va proceda la verificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deseuri generate,
cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare ; activitatea va fi desfasurata cu respectarea prevederilor
Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
d)Apele uzate vidanjate din bazinul betonat nu vor depasi limitele indicatorilor de calitate

stabilite prin HG 188/2002 ( NTPA 002), cu modificarile si completarile ulterioare, sau alte limite
stabilite de operatorul care preia aceste ape.
e) Vor fi respectate prevederile avizului DSP si Avizului de securitate la incendiu;
f) Nivelul de zgomot rezultat in urma activitatii de constructie si a activitatii propriu-zise se va
incadra in limitele prevazute de Normativele in vigoare;
g) Emisiilor de poluanti vor respecta limitele cuprinse in Ordinul MAPPM nr. 462/1993;
h)Organizarea de santier si lucrarile de constructie se vor efectua numai in perimetrul declarat al
proiectului ;
Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata Prezenta
decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Anunt public privind decizia etapei de incadrare
APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra
mediului pentru proiectul : ,, Construire hala productie confectii metalice si construire locuinta

individuala’’ , amplasament loc. Vintu de Jos, str. Alba Iulia, nr. 5, jud. Alba,sau identificat prin
plan de incadrare in zona, plan de amplasament si delimitare a terenului, extras CF nr. 79079, nr.
cad. 79079 – comuna Vintu de Jos, conform cu Certificatul de Urbanism nr. 77/19.09.2016, ,
titular : MIRCEA MARIUS, reprezentant al SC MARCAT STEEL SRL,cu domiciliul in jud.
Alba, com. Vintu de Jos, str. Tiglariei, nr. 16,
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din
Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si
la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM
Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba .
Data afisarii anuntului pe site: 12.07.2017
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